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На основу члана 49. Статута Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (у даљем 
тексту Фондација или РНИДС), a рaди извршaвaњa oбaвeзa утврђeних Зaкoнoм o рaчунoвoдству, 
Упрaвни oдбoр нa свojој сeдници oдржaнoj дана 30.12.2014. гoдинe, усвaja: 

 

 

ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА 

 

 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се организација рачуноводства, интерни рачуноводствени контролни 
поступци, рачуноводствене политике за признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и 
расхода, одређују лица која су одговорна за законитост и исправност настанка пословне промене, 
састављање и контролу рачуноводствених исправа о пословној промени; уређује кретање 
рачуноводствених исправа, утврђују рокови за њихово достављање на даљу обраду и књижење у 
пословним књигама; одређује лице које је одговорно за виђење пословних књига и састављање 
финансијских извештаја, и друга питања у погледу вођења пословних књига и састављања 
финансијских извештаја за која је прописано да се уређују општим актом у складу са Законом о 
рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013, у даљем тексту: Закон) и Правилником о начину 
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским 
извештајима микро и других правних лица („Службени гласник РС“, бр. 118/2013, 95/2014 у даљем 
тексту „Правилник за микро и друга правна лица“.  
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Члан 2. 

Одредбе Закона о рачуноводству, Правилникa о начину признавања, вредновања, презентације и 
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица 
и осталих прописа донетих на основу Закона непосредно се примењују. 

 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА РАЧУНОВОДСТВЕНОГ  
СИСТЕМА И ИНТЕРНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ КОНТРОЛЕ 

 
Организација рачуноводства 

 
Члан 3. 

Унос података у пословне књиге организује се тако да омогући: 

 контролу улазних података; 

 контролу исправности унетих података; 

 увид у промет и стање рачуна главне књиге; 

 увид у хронологију обављеног уноса пословних промена; 

 чување и коришћење података. 
 
Пословне књиге се, у складу са Законом, воде електронским путем на рачунару уз коришћење 
стандардног рачуноводственог софтвера који обезбеђује функционисање система интерних 
контрола и онемогућава брисање прокњижених пословних промена и по потреби се могу приказати 
на рачунару и одштампати. 
 

Пословне књиге 
 

Члан 4. 
Рачуноводствени подаци и информације о стању и променама на имовини, обавезама и капиталу, 
приходима, расходима и резултату пословања обезбеђују се у пословним књигама које чине: 

 дневник, 

 главна књига, и 

 помоћне књиге. 
 
Дневник и главна књига воде се по систему двојног књиговодства.  
 
Отварање пословних књига врши се на почетку пословне године на основу закључног биланса 
стања претходне године. 

 

Вођење пословних књига 
 

Члан 5. 

Вођење пословних књига, састављање и презентација финансијских извештаја Фондације врши се 
у складу са Законом, другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона и 
рачуноводственим политикама утврђеним овим правилником. 

 

За признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским 
извештајима, Фондација примењује Правилник за микро и друга правна лица.  

 

Пословне промене у пословним књигама евидентирају се на рачунима контног плана донетог на 
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основу Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица 
(„Службени гласник РС“, бр. 118/2013, 137/2014). 

 
Рачуноводствене исправе 

 
Члан 6. 

У пословне књиге подаци се уносе на основу уредних и веродостојних рачуноводствених исправа, а 
исправом се сматра сваки писани документ или електронски запис  о насталим пословним 
променама, као и обрачуни, прегледи, спецификације и друго, који се састављају у књиговодству, а у 
складу са Законом.  

 

Рачуноводствена исправа мора да обухвати све податке потребне за књижење у пословним 
књигама, тако да се из рачуноводствене исправе могу сазнати основ и врста пословне промене 
 
Рачуноводствена ипсрава саставља се у потребном броју примерака на месту и у време настанка 
пословне промене. 
 
Књижење пословне промене може се вршити на основу фотокопије под условом да је на 
фотокопији наведено место чувања оригиналне исправе, са потписом одговорног лица.  
 

Ликвидацију исправе, која повлачи материјално-финансијске обавезе, односно, контролу законске, 
рачунске, материјалне и финансијске исправности, вршиће директор (управитељ Фондације), 
Заступник Фондације или лице које директор писмено овласти посебном одлуком. 

 

 

Начин вођења пословних књига 
 

Члан 7. 
Вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја одлуком органа управљања 
поверено је, у складу са чланом 15. Закона, на основу претходно закљученог уговора (у писаној 
форми) другом привредном друштву који има регистровану претежну делатност за пружање 
рачуноводствених услуга (у даљем тексту „Књиговођи“). 
 
Књиговођа утврђује контролне поступке, којима се обезбеђује провера ажурности и тачности 
прокњижених пословних промена, као и њихова међусобна усaглашеност. 
 

Рокови достављања рачуноводствених исправа и рокови књижења 
 

Члан 8. 

Лица која састављају и врше пријем рачуноводствених исправа, дужна су да рачуноводствену 
исправу и другу документацију у вези са насталом променом доставе на књижење најкасније у року 
од три радна дана од дана када је пословна промена настала, односно у року од три радна дана од 
датума пријема. 

 

У наредном периоду од 5 дана од дана доставе Књиговођи, рачуноводствена исправа мора бити 
евидентирана у пословним књигама. 
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Интерне рачуноводствене контроле 

Члан 9. 
Интерне контроле обухватају све мере и поступке који се спроводе ради обезбеђења услова да целa 
Фондација ради у складу са плановима и политикама које је усвојила управа, заштите средстава од 
прекомерног трошења, превара или неефикасне употребе; обезбеђења поузданости и 
веродостојности рачуноводствених података 
 
Интерна рачуноводствена контрола треба да обезбеди поузданост и веродостојност 
рачуноводствених евиденција и података и финансијских извештаја.  
 
У циљу обезбеђења поузданости и веродостојности рачуноводствених података и информација 
потребно је обезбедити спровођење следећих мера интерне контроле: 

 Све набавке у оквиру Фондације се обављају на начин и по поступку који је уређен посебним 
Правилником о поступку спровођења набавки, донетим од стране Управног одбора 

 Исплате средстава са рачуна Фондације се врше на бази примене Правилника којим се 
уређују услови и поступак исплате средстава. Да би се извршила исплата са рачуна 
Фондације потребно је да кумулативно буду испуњени следећи услови: захтев за плаћање 
(рачун или предрачун, захтев, обрачун и сл); правни основ; предвиђена ставка у 
финансијском плану и расположива средства у истој; производ или услуга који се плаћају 
потребно је да буду испоручени на време, у квантитету и квалитету и по цени која је 
дефинисана у правном основу за исплату. 

 Излазни рачуни (коначни, авансни и сл) морају бити означени редним бројевима и издавани 
по датуму и  редоследу тих бројева; 

 Као основу за обрачун зарада припрема се посебан преглед о  броју дана проведених на 
раду, броју дана на годишњем одмору, плаћеном и неплаћеном одсуству, евентуалним 
увећањима/умањењима зараде, потенцијалним одбицима од зараде и другим параметрима 
значајним за обрачун редовне зараде за сваког запосленог. О томе се саставља исправа 
која се доставља Књиговођи пре обрачуна зарада.  

 Пословање новчаним средствима обавља се преко текућих рачуна Фондације код пословних 
банака. Пословање са девизним средствима врши се преко девизних рачуна Фондације код 
пословних банака и девизне благајне у Фондацији. Исплате, односно, наплате преко благајне, 
врше се по посебним налозима које одобрава директор (управитељ Фондације), Заступник 
Фондације или лице које директор овласти ради исплате и наплате готовине у складу са 
прописима који регулишу услове и начин располагања готовином.  

 Обрачун трошкова службених путовања врши се на бази примене релевантних законских, 
подзаконских аката и интерних аката Фондације.  Уз то лица која су боравила на службеном 
путу по повратку са истог састављају краткак извештај намењен сектору за финансије, који 
служи као помоћни механизам за правилан обрачун ових трошкова.  

 Књиговођа је одговоран за правилну примену релевантних акона, подзаконских аката и 
осталих рачуноводствених прописа, примену Контног оквира и његово рашчлањавање, као 
и ажурност книжења по достављеној документацији, која је претходно ликвидирана, а све у 
складу са највишим професионалним стандардима. На  редовној основи се врши 
сравњивање упућене и прокњижене документације и међусобно анализирају спроведене 
логичке контроле. Надзор над радом књиговође регулише се уговором о обављању послова 
књиговодства, у складу са МРС-МСФИ и Кодексом стике рачуновођа. 

 

 

Рачуноводствени софтвер 

 
Члан 10. 

Пословне књиге предузећа воде се на рачунару. 

 

Рачуноводствени софтвер који се користи за вођење пословних књига и састављање финансијских 
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извештаја, мора да обезбеди следеће:  

 функционисање интерних рачуноводствених контрола; 

 онемогућава брисање прокњижених пословних промена. Грешке направљене у 
књижењу у поступку аутоматске обраде података не могу се исправљати њиховим 
брисањем, већ једино књиговодственом техником „црвеног“ или „црног“ сторна; 

 контролу улазних података; 

 контролу исправности унетих података; 

 увид у промет и стање рачуна главне књиге; 

 увид у хронологију обављеног уноса пословних промена; 

 чување и коришћење податакa; 

 подаци из пословних књига (дневник, главна књига, помоћне књиге) по потреби могу 
да се одштампају или прикажу на екрану; 

 упоредо са меморисаним подацима треба да се обезбеди и меморисање апликативног 
софтвера како би подаци били доступни контроли. 

 

Чување рачуноводствених исправа, пословних књига и финансијких извештаја 

 

Члан 11. 

РНИДС уредно чува рачуноводствене исправе, пословне књиге и финансијске извештаје који се могу 
налазити у његовом седишту или на другој локацији, што је ближе уређено општим актом РНИДС-а 
који уређује архивско и канцеларијско пословање. Код Књиговође налази документација за текућу 
пословну годину на обради и књижењу. 

 

Електронски генерисани излазни рачуни (авансни и коначни) се чувају у репозиторијуму на серверу 
који је задужен за креирање и слање рачуна. Примљени електронски рачуни се чувају у 
репозиторијуму на серверу за чување фајлова са лимитираним приступом. Резервне копије оба 
репозиторијума се праве више пута дневно и чувају се на безбедним локацијама. 

 

 

Обавеза вршења пописа и усаглашавање потраживања и обавеза 

 
Члан 12. 

Усклађивање промета и стања главне књиге са дневником и помоћних књига са главном књигом 
врши се пре пописа имовине и обавеза и пре састављања финансијских извештаја. 
 
Стање имовине и обавеза у књиговодству усклађује се на крају пословне године са стварним 
стањем које се утврђује пописом. 
 
Усклађивање међусобних финансијских пласмана и потраживања и обавеза са врши се једном 
годишње са стањем на дан 30. новембра достављањем дужницима извода отворених ставки 
финансијских пласмана и потраживања на тај дан, у писаном облику.  
 

Попис имовине и обавеза врши се на крају пословне године, са стањем на последњи дан пословне 
године. 
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Директор организује годишњи попис имовине, капитала. Редован попис може почети 60 дана пре 
истека године, a састав комисија за попис, рокови припреме и обављања пописа, као и рокови 
достављања извештаја директору дефинишу се посебном одлуком директора.  Директор подноси 
извештај Управном одбору о спроведеном попису, у складу са роковима дефинисаним Пословником 
о раду Фондације. 

 

Управни одбор најкасније 30 дана пре дана састављања годишњег финансијског извештаја, односно 
најкасније 30 дана по извршеном попису, доноси одлуку о усвајању извештаја о извршеном попису.  

 

 

III РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

Члан 13. 

Рачуноводствене политике су специфични принципи, основе, конвенције, правила и праксе које се 
примењују при састављању и презентацији финансијских извештаја Фондације, а у складу са Пра-
вилником за микро и друга правна лица. 

 

Избор рачуноводствених политика извршен је уз поштовање општих рачуноводствених начела, 
принципа и правила вредновања који су прописани овим правилником и који су применљиви на 
конкретну трансакцију. 

 

У случају када за конкретну ситуацију и трансакцију нису прописана одговарајућа начела и правила 
одредбама овог правилника, Фондација може применити критеријуме за признавање и вредновање 
имовине, обавеза, прихода и расхода и резултата пословања који су прописани МСФИ за МСП.  

 

Усвојене рачуноводствене политике односе се на признавање, укидање признавања, мерење и про-
цењивање средстава, обавеза, прихода и расхода предузећа. 

 

Правилником о рачуноводству уређују се рачуноводствене политике и друга питања за које је Пра-
вилником за микро и друга правна лица одређено да се ближе уређују општим актом Фондације. 

 

Усвојене рачуноводствене политике примењују се доследно у дужем временском периоду и могу се 
мењати само у случају промене рачуноводствених прописа и/или уколико промена обезбеђује поу-
зданије и важније информације о финансијском положају и резултатима пословања. 
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Промене рачуноводствених политика 

 

Члан 14. 

Када ефекти промена рачуноводствених политика нису материјално значајни не врши се ретроспек-
тивна примена промењене рачуноводствене политике, већ се ефекти исказују преко одговарајућих 
рачуна прихода и расхода текућег периода, у зависности од тога да ли су ефекти позитивни ли нега-
тивни.  

 

У случају промене рачуноводствене политике чији су ефекти материјално значајни примена се врши 
ретроактивно, односно потребно је применити нову рачуноводствену политику на упоредне инфор-
мације за претходне периоде на најранији датум за који је то изводљиво, као да је нова рачуновод-
ствена политика одувек примењивана. 

 

Праг материјалности насталог ефекта промене рачуноводствене политике дефинисан је на нивоу 
од 3% вредности пословне имовине исказане у билансу стања који је састављен на последњи дан 
обрачунског периода на који се грешка односи, тј на истом нивоу као и праг материјалности грешке 
из ранијих периода у наредном члану овог Правилника. 

 

Рачуноводствене процене  

 

Члан 15. 

Рачуноводствене процене подразумевају процену износа неке ставке финансијских извештаја у од-
суству прецизног начина за мерење. 

 

Промена рачуноводствене процене су усаглашавања књиговодствене вредности имовине или оба-
веза, или износа периодичног трошења средства, која произлази из процене садашњег стања и оче-
киваних будућих користи и обавеза повезаних с том имовином и обавезама. 

 

Када је тешко разликовати промену рачуноводствене политике од промене рачуноводствене про-
цене, промена се третира као промена рачуноводствене процене. 

 

Исправка грешака из претходних периода 

 

Члан 16. 

Грешке из претходних периода су пропусти и погрешна исказивања у финансијским извештајима 
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за један или више претходних периода који настају услед некоришћења или погрешног коришћења, 
поузданих информација које: 

 су биле доступне када су финансијски извештаји за те периоде били одобрени за објављи-
вање, и 

  би било разумно очекивати да су могле бити прибављене и узете у обзир у састављању и 
презентацији тих финансијских извештаја.  

 

Када грешка из ранијег периода није материјално значајна, корекција се врши преко одговарајућих 
рачуна прихода и расхода текућег периода, у зависности од тога да ли су ефекти грешке позитивни 
ли негативни.  

 

У случају утврђивања материјално значајних грешака корекција се врши ретроактивно, корекцијом 
упоредних информација за претходне периоде за најранији датум за који је то изводљиво, као да 
грешке није ни било. 

 

Праг материјалности грешке из ранијих периода дефинисан је на нивоу од 3% вредности пословне 
имовине исказане у билансу стања који је састављен на последњи дан обрачунског периода на који 
се грешка односи. 

 

У случају када је утврђено постојање више грешака из неког ранијег периода, утврђивање износа 
материјалности врши се узимајући у обзир кумулативан износ, тј. збир свих грешака. 

 

  

Нематеријална имовина 

 

Члан 17. 

Почетно исказивање нематеријалне имовине се врши по набавној вредности, а након почетног при-
знавања вреднује се по својој набавној вредности умањеној за акумулирану амортизацију и евенту-
алне акумулиране губитке по основу обезвређења, на начин прописан у члану 13. Правилника за 
микро и друга правна лица. 

 

Амортизација нематеријалних улагања врши се применом пропорционалног метода у року од 5 
година (по стопи од 20%) осим улагања чије је време утврђено уговором, када се отписивање врши у 
роковима који проистичу из уговора.  

 

Зa нeмaтeриjaлнa улaгaњa сa нeoгрaничeним вeкoм трajaњa нe oбрaчунaвa сe aмoртизaциja. 

 



 

 

 9/14 

Oбрaчун aмoртизaциje нeмaтeриjaлних улaгaњa врши сe oд пoчeткa нaрeднoг мeсeцa у oднoсу нa 
мeсeц кaдa je нeмaтeриjaлнo улaгaњe стaвљeнo у упoтрeбу. 

 

Претпоставља се да је резидуална вредност нематеријалне имовине са коначним веком трајања 
нула, осим ако постоји обавеза треће стране да купи имовину на крају њеног века трајања, или ако 
постоји активно тржиште за имовину, а резидуална вредност се може утврдити позивањем на то 
тржиште и вероватно је да ће такво тржиште постојати на крају века трајања имовине. 

 

 

 

Некретнине, постројења и опрема 

 

Члан 18. 

Некретнине, постројења и опрема која испуњава услове за признавање као средство, почетно се 
мери по набавној вредности, а након почетног признавања се мери по набавној вредности, односно 
цени коштања умањеној за акумулирану амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по 
основу обезвређења, на начин прописан у члану 14. Правилника за микро и друга правна лица. 

 

У набавну вредност некретнина, постројења и опреме се укључују сви трошкови набавке увећани за 
зависне трошкове набавке. 

 

Да би средство било признато као стално средство и подлегало обрачуну амортизације, треба да 
испуњава следеће услове: 

 да је његов корисни век трајања дужи од годину дана, 

 да се његова набавна вредност може поуздано измерити и 

 када се од њиховог коришћења очекују будуће економске користи 

 

Oбрaчун aмoртизaциje врши сe пoјединачно зa свaкo срeдствo.   

 

Уколико један материјално значајан део некретнина, постројења и опреме има исти корисни век и 
метод амортизације као и други материјално значајан део тог средства приликом утврђивања тро-
шкова амортизације, такви делови се групишу. У противном, сваки део средства се амортизује за-
себно. 

 

Зa oбрaчун aмoртизaциje oснoвних срeдстaвa примeњуje сe пропорционални мeтoд oтписивaњa.  

 



 

 

 10/14 

Приликoм oбрaчунa aмoртизaциje нeкрeтнинa, пoстрojeњa и oпрeмe кoристићe сe слeдeћи вeк 
трajaњa и стoпe aмoртизaциje: 

 

Р.бр. Oпис 
Кoрисни вeк 

трajaњa у 
гoдинaмa 

Стoпa 
aмoртизaци

je (%) 

1 Некретнине 60 1,67 

2 
Кaнцeлaриjски нaмeштaj, опрема за загревање и 
вентилацију, противпожарни сеф, роло скрин, кухињски 
уређаји 

7 14,29 

3 
Стoриџ, систeм зa чувaњe рeзeрвнe кoпиje пoдaтaкa нa 
мaгнeтним трaкaмa, сервери, телекомуникациона, 
аудио и видео опрема 

6 16,67 

4 Остала непоменута канцеларијска опрема 8 12,50 

5 Рачунари и рачунарска опрема, мобилни телефони 4 25,00 

 

Накнади издаци се укључују у набавну вредност уколико испуњавају критеријуме дефинисане у 
ставу 3. овог члана Правилника. Накнадни издаци који не испуњавају наведен критеријум, односно 
који служе свакодневном или редовном сервисирању и одржавању не улазе у вредност некретнина, 
постројења и опреме, већ се исказују на терет расхода периода у коме су настали. 

 

У зависности од датих околности, накнадни издаци који испуњавају критеријуме да буду признати 
као средство исказују се као засебно средство које се амортизује одвојено од остатка постојећег 
средства у вези са којим је извршен накнадни издатак, уколико је: 

 вредност накнадног издатка значајна у односу на постојеће средство, а што се процењу-
је у моменту настанка издатка уз уважавање свих релевантних околности, и 

 када је процењени корисни век трајања улагања битно различит од остатка средства. 
 

Обрачун амортизације престаје када средство престаје да се признаје, односно када је већ у потпу-
ности отписано, расходовано или на било који начин отуђено. 

 

Ако је преостала вредност безначајна или ако су корисни и физички век трајања средства блиски, 
па су очекивања да се на крају корисног века средство евентуално продаје само као отпад, не утвр-
ђује се преостала вредност. 

 

Значајност преостале вредности средства утврђује се у сваком конкретном случају уз уважавање 
свих релевантних околности на основу одлуке надлежног органа Фондације. 
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Алат и ситан инвентар 

 

Члан 19. 

 

Средства алата и инвентара која не задовољавају кумулативне услове за признавање као стална 
средства имовина исказују се као обртна средства (залихе). 

Финансијски инструменти 

 

Члан 20. 

Финансијска имовина се процењује у складу са чланом 17. Правилника за микро и друга правна 
лица.  

 

Почетно   исказивање  финансијских  инструмената   врши се по њиховој набавној вредности. После 
почетног признавања, финансијски инструменти исказују се по набавној вредности, односно по 
тржишној вредности, ако се ти инструменти котирају на тржишту хартија од вредности. 

 

За доспеле дугорочне финансијске пласмане, који нису наплаћени у року од 360 дана од дана 
доспелости, исказује се исправка вредности појединачних потраживања на терет расхода.    

 

Краткорочна потраживања и пласмани 

Члан 21. 

Краткорочна потраживања и пласмани су финансијски инструменти са роком доспелости за 
наплату до годину дана од дана почетног признавања.  

 

Краткорочна потраживања процењују се по номиналној вредности, умањеној индиректно за 
процењени износ вероватне ненаплативости потраживања, а директно ако је немогућност наплате 
извесна и документована. 

 

Финансијски пласмани и потраживања у страној валути, као и потраживања са валутном клаузулом 
процењују се по средњем курсу стране валуте на дан састављања финансијских извештаја, 
умањени индиректно за процењени износ вероватне ненаплативости, а директно ако је 
немогућност наплате извесна и документована. Хартије од вредности процењују се по набавној 
вредности или по тржишној вредности ако је она нижа.  

 

Краткорочна потраживања и пласмани, који нису наплаћени у року од 360 дана од дана доспелости, 
појединачно се исправљају на терет расхода.  
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Готовински еквиваленти и готовина  
и активна временска разграничења 

Члан 22. 

Готовинским еквивалентима и готовином Фондације сматрају се хартије од вредности, депозити по 
виђењу и готовина.  

 

Хартије од вредности имају карактер готовинског еквивалента ако су непосредно уновчиве уз 
безначајан ризик смањења вредности и у познате износе готовине. Готовина и готовински 
еквиваленти процењују се по номиналној вредности.  

 

Готовина и готовински еквиваленти у страној валути процењују се по средњем курсу стране валуте 
на дан састављања финансијских извештаја. 

 

 

Члан 23. 

Рачуни активних временских разграничења представљају специфичне позиције биланса на којима 
се исказују временски разграничени расходи и приходи између два обрачунска периода, односно 
између Биланса успеха текуће и наредних година. У циљу утврђивања реалног финансијског 
резултата, пре израде годишњих финансијских извештаја и закључка пословних књига врши се 
разграничење расхода и прихода на обрачунске периоде којима економски припадају, без обзира 
на моменат плаћања расхода, односно наплате прихода. 

 

Процењивања активних временских разграничења врши се на начин прописан у члану 23 Правил-
ника за микро и друга правна лица. 

 

Капитал 

 

Члан 24. 

 

Капитал Фондације представља сопствени извор финансирања имовине који представља остатак 
вредности имовине пословног субјекта после одбитка свих његових обавеза. 

 

Капитал се састоји од вишка прихода над расходима оствареним у текућој и ранијим годинама. 
Вишак расхода над приходима остварен у текућој и ранијим годинама представља исправку 
вредности капитала.  

 

Капитал и вишак расхода над приходима уносе се у финансијске извештаје у номиналном износу, 
односно у висини књиговодствене вредности. 
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Обавезе и пасивна временска разграничења 

Члан 25 

Општи услов за признавање обавеза јесте да представља садашњу обавезу, која је, произашла из 
прошлих догађаја и за чије се измирење очекује одлив ресурса. Обавеза се признаје када је извесно 
да ће због исплате садашње обавезе, доћи до одлива ресурса пословног субјекта и када се износ за 
њену исплату може поуздано измерити. 

 

Обавезе се класификују као краткорочне (садашња обавеза која доспева за измирење у року од 
дванаест месеци од дана састављања финансијских извештаја и дугорочне (које доспевају у року 
дужем од годину дана од дана састављања финансијских извештаја, или у трајању пословног 
циклуса ако је он дужи од годину дана). Део дугорочних обавеза који доспева у року краћем од 
годину дана од дана састављања финансијских извештаја, исказује се као краткорочна обавеза. 

 

Обавезе се процењују, у висини номиналне вредности проистекле из одговарајуће пословне и 
финансијске трансакције, према веродостојним исправама, а све применом одредби чланова 27. и 
28. Правиника за микро и друга правна лица. 

 

Обавезе у страној валути, као и обавезе са валутном клаузулом, процењују се по средњем курсу 
стране валуте на дан састављања финансијских извештаја, а утврђене позитивне и негативне 
разлике и ефекти исказују се у оквиру финансијских прихода и расхода у Билансу успеха. 

 

Обавезе код којих је истекао рок застарелости уносе се у остале приходе. 

 

 

Члан 26. 

У оквиру пасивних временских разграничења исказују се унапред наплаћени приходи и трошкови 
текућег периода за које није примљена исправа или кад обавеза плаћања настаје у будућем периоду. 

 

У оквиру пасивних временских разграничења исказују се одложени приходи и примљене донације 
са наменом утврђеном уговором. 

 

Приходи и расходи 

 

Члан 27 

Приход представља бруто прилив економских користи у току обрачунског периода који произлази 
из редовних активности пословног субјекта, када ти приливи имају за последицу повећање капитала 
Фондације 
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Расход представља смањење економских користи у току обрачунског периода у облику одлива или 
потрошње имовине или стварања обавеза који доводи до смањења капитала Фондације. 

 

Приходи и расходи се класификују као пословни приходи и расходи, финансијски приходи и расходи 
и други приходи и расходи. 

 

Процењивање позиција биланса успеха, односно позиција прихода и расхода (пословних, финансиј-
ских и осталих) врши се на начин прописан у чл. 31–36. Правилника за микро и друга правна лица. 

 

Уплате од накнаде за регистрацију и продужење регистрације домена на временски период дужи 
од краја каландарске године у којој је уплата извршена, разграничавају се, при чему је временска 
јединица за признавање прихода период од 12 календарских месеци. 

 

 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о рачуноводству и 
рачуноводственим политикама који је донесен 23.12.2008. године, као и Правилник о изменама и 
допунама правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама који је донесен 
28.12.2012. године. 

 

Члан 29. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана потписивања и примењује се почев од 
састављања финансијских извештаја за 2014. годину.  

 

У Београду, 30.12. 2014. године 

 

Председник УО 

_____________ 

Душан Стојичевић 

 


